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پاسخ وزیر خارجه فرانسه را در تهران خواهیم داد
کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان تاکید کرد :وقتی وزیر امور خارجه فرانسه به تهران بیاید ،مقامات کشورمان با صراحت به او پاسخ خواهند داد که در خصوص مسائل
دفاعی مان با کسی مذاکره نخواهیم کرد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،خرازی در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه در روسیه مبنی بر خطرناک بودن برنامه
موشکی ایران برای منطقه گفت :آنان موضع خود را دارند و قطع ًا جواب ما را نیز خواهند شنید ما درباره برنامه دفاعی مذاکره نخواهیم کرد بنابراین نتیجه کار روشن است .وی تاکید کرد :طبیعی
است که مقامات کشورها رفت و آمد کنند ،حرفهای ما را بشنوند و به این نتیجه برسند که ایران کشوری قاطع و مقاوم است که در برابر فشارها تسلیم نمیشود و راه خودش را در مسیر صلح و
امنیت ادامه میدهد.

شورای امنیت سازمان ملل برای دومین بار در هفته جاری در مورد غوطه شرقی دمشق تشکیل جلسه داد

سوریه؛ جهنم روی زمین
.

حمله یک ماه نیم گذشته ترکیه به عفرین و پیوند خوردن آن
با درگیریها در غوطه شرقی وارد مرحلهای پیچیده از تحوالت
میدانی شده است ،همزمان با تهدید وزیر خارجه بریتانیا مبنی
بر اینکه اگر ثابت شود دولت دمشق از سالح شیمیایی در غوطه
شرقی استفاده کرده وارد عملیات نظامی خواهیم شد ،جاناتان
آلن معاون نماینده انگلیس در شورای امنیت با انداختن توپ
درگیریها در زمین روسیه ،اعالم کرد که امیدواریم روسها در
این نشست درباره میزان تعهد خود نسبت به قطعنامه آتش بس
صحبت کرده و در این مورد گزارش بدهند.
این در حالی است که دو روز قبل پیشنویس طرح انگلیسیها
در شورای امنیت برای تمدید تحریمهای یمن و همچنین
محکومیت ایران توسط روسیه وتو شده بود و مسکو توانست
قطعنامه پیشنهادی خود را به تصویب برساند .وزارت دفاع این
کشور حوادث غوطه شرقی و کشته شدن غیرنظامیان را به گردن

گروههای مسلح انداخته و اعالم کرد که با توجه به اوضاع پیچیده
منطقه ،وسایل حمل و نقل برای خروج غیرنظامیان مهیا شده
است ،اما گروههای تروریستی اجازه خروج مردم عادی را نداده و
از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند.
پیش از این و پس از تصویب قطعنامه  30روزه آتش بس
در سوریه و عدم اجرایی شدن کامل آن ،روسیه اعالم کرده بود
که گروههای تروریستی مشمول این آتش بس نخواهند شد .آنها
همچنین معتقدند که گروههای مسلح اولین آتشبس انسانی در
غوطه شرقی دمشق را نقض کردند به گونهای که هیچ یک از
اهالی نتوانستهاند از طریق گذرگاههای انسانی آنجا را ترک کنند و
از سه شنبه شب نیز حمالت جدیدی را آغاز کردهاند.
این مساله در حالی مطرح میشود که آمریکا و اروپا ،روسیه
و دولت سوریه را متهم به پدید آمدن اوضاع وخیم انسانی در
غوطه شرقی دانسته و ضمن باز کردن مجدد پرونده حمالت

شیمیایی در این منطقه توسط سوریها ،بار دیگر این مساله را
مبنایی برای شروع حمالت نظامی علیه دولت و نیروهای وابسته
به ارتش سوریه عنوان کردهاند .حال در این میان سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرده است که اجازه رسیدن
کمکهای بشردوستانه به مردم سوریه را نمیدهد .او میگوید
افراد مسلح گذرگاههای غیرنظامیان را مورد هدف قرار میدهند و
این تقسیم تروریستها به خوب و بد قابل قبول نیست و روسیه
بدور از معیارهای دوگانه با قدرت به مبارزه با تروریسم ادامه
میدهد.
دورنمای تاریک سوریه
وضعیت سوریه اکنون شبیه به یک جنگ جهانی کوچک
است .جدا از غوطه شرقی دمشق و درگیریهایی که در این
منطقه جریان دارد ،شمال سوریه نیز اکنون با تجاوز ترکیه دچار
التهاب است .اما نکتهای که تحلیلگران را به سوال واداشته،
برخورد دوگانه و منافع محور در خصوص تحوالت میدانی سوریه
است.
حمله ترکیه به عفرین بر پایه استناد به ماده  51منشور ملل
متحد و حق دفاع مشروع صورت گرفته است .آنکارا یگانهای
مدافع خلق را شاخهای از پ ک ک دانسته و هدفش از عملیات
شاخه زیتون را مبارزه با تروریسم اعالم کرده است .در حالیکه
طبق همین ماده حمله ترکیه به شمال سوریه از لحاظ حقوقی
قابل استناد نبوده و ارتش آزاد سوریه نیز به عنوان متحد آنکارا
در حمله به عفرین خود متهم به حمایت و همکاری با گروههای
تروریستی است.
طبق تاکید کارشناسان حمله ترکیه به شمال سوریه با چراغ
سبز آمریکا و روسیه همراه بوده است که در شرایط فعلی و پس
از درخواست کردها مبنی بر ورود ارتش سوریه به عفرین ،اینک
مساله غوطه شرقی باعث شده تا اوضاع شمال سوریه از اولویت
اخبار جهانی خارج شود.
در چنین حالتی و با وجود فعالیت گروههای پرشمار تروریستی
در سوریه و تبدیل شدن صحنه میدانی این کشور به آوردگاهی
برای رویاروییهای منطقهای و فرامنطقهای ،دورنمای تاریکی را
برای مدیریت بحران و کاستن از آالم چندین ساله مردم سوریه به
شاهد هستیم .امری که پس از سالها جدال و تشکیل چندین و
چند روند مذاکرات بینالمللی ،همچنان نتوانسته راهکاری عملی
برای خروج از بحران پیچیده سوریه فراهم سازد.

« ابتکار» دومین روز سفر محمدجواد ظریف به اروپای شرقی را بررسی میکند

بلغارستان دروازه ورود ایران به اروپا
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که روز دوشنبه به منظور سفری دورهای
به اروپای شرقی ،تهران را به مقصد صربستان ترک کرده بود ،در دومین مرحله از
این سفر وارد صوفیا پایتخت بلغارستان شد.
در همین رابطه ظریف روز گذشته در دیدار با رومن رادف رئیس جمهوری بلغارستان
با بیان اینکه این کشور برای ایران از جهات مختلف دارای اهمیت است ،اظهار داشت:
بلغارستان نقش ترانزیتی مهمی برای ایران دارد و تقویت راههای ارتباطی و کریدورها برای
ما نیز حائز اهمیت است .خشنودیم که سال گذشته  ۲۱هیات میان دو کشور داشتیم که
عمدتا اقتصادی بودند .امیدواریم روابط اقتصادی دو کشور به دوران شکوفایی خود باز گردد و
در این راه موانع را بر می داریم که از جمله آنها تسهیل همکاری های بانکی میان دو کشور
است .وزیر امور خارجه با اشاره به همراهی هیات اقتصادی در این سفر به منطقهای افزود:
امیدوارم این سفر و همایش تجاری مشترک دو کشور زمینه خوبی برای تقویت همکاری ها
ایجاد کند .در حال حاضر  ۸استان ما با بلغارستان همکاری تجاری اقتصادی دارند.
وی با اشاره به حمایت بلغارستان از برجام اظهار داشت :معتقدیم برجام دستاورد
دیپلماسی است که اروپا هم در به ثمر نشستن آن سهم زیادی داشت ۱۰ .گزارش آژانس
نشان می دهد که ایران کامال به تعهدات خود پایبند بوده؛ در حالیکه آمریکا هنوز در حال
کارشکنی در این زمینه است .وزیر امور خارجه به نقش بسیار سازنده ایران در مبارزه با
تروریسم و افراطی گری در منطقه اشاره کرد و افزود :ما همواره در حال تقابل با گروههای
تروریستی در منطقه بودیم در حالیکه عده ای از کشورهای منطقه ما همچنان از آنها حمایت
می کنند.
تقویت روابط اقتصادی با ایران اولویت بلغارستان است
در ادامه رئیس جمهوری بلغارستان نیز ضمن خوشامد گویی و ابراز خشنودی از حضور
وزیر امور خارجه ایران در بلغارستان افزود :ایران کشوربسیار مهمی در منطقه است و ما برای
روابط با آن اهمیت زیادی قائل هستیم .به ایران به خاطر برجام و تالشهای شخص شما
در این زمینه و برداشتن تحریم ها تبریک می گویم و تالش های شما را ارج می گذارم.
وی افزود :تقویت روابط اقتصادی با ایران از اولویت های بلغارستان است و در این زمینه
الزم است موانع تجاری را برداریم و راههای ترانزیتی را تقویت شود که کریدور دریای سیاه به
خلیج فارس یکی از این برنامه هاست .رئیس جمهوری بلغارستان با اشاره به نقش و جایگاه
مهم ایران در منطقه هم اظهار داشت :از نقش ایران در منطقه حساس و پر تنش خاورمیانه و

تالش برای ثبات سازی و صلح در منطقه حمایت می کنیم و آن را ارج می گذاریم.
نقش مهم بلغارستان به عنوان رئیس دورهای اتحادیه اروپا
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین در دیدار با بویکو بوریسف نخست وزیر
بلغارستان این کشور را دروازه ورود ایران به اروپا عنوان کرد و افزود :نقش شما به عنوان یک
کشور دوست و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا برای ما مهم است .ظریف همچنین تاکید کرد:
ما می توانیم در آینده حجم روابط تجاری را به بیش از یک میلیارد دالر برسانیم .همکاری
های ترانزیتی ،نفت و گاز ،زیر ساخت ها و خدمات فنی و مهندسی زمینه های خوبی برای
همکاری هستند و در این زمینه هم الزم است برخی موانع و مشکالت بر طرف شود .از
جمله مشکل حمل و نقل و مشکل بانکی که نیازمند یک کانال مطمئن بانکی با توافق بانک
های مرکزی دو کشور هستیم .همچنین پیشنهاد می کنم صندوقی مشترک برای حمایت
از بخش های خصوصی دو کشور تشکیل شود .ما می توانیم دروازه ورود شما در منطقه و
کشورهای همسایه ایران باشیم.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه زمینه برای سفر اتباع دو کشور فراهم است از افزایش
تبادالت مردمی و توسعه گردشگری میان دو کشور استقبال کرد .ظریف با اشاره به اینکه با
بلغارستان یک کمیته چند جانبه ترانزیت داریم ،پیشنهاد کرد یک کمیته مشترک دو جانبه
انرژی هم میان دو کشور تشکیل شود.
نخست وزیر بلغارستان نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به وزیر خارجه کشورمان از
سفر خود به ایران به عنوان سفری موفق یاد و تاکید کرد توافقات خوب آن سفر اجرایی شود.
وی ضمن برشمردن زمینه های مختلف همکاری دو کشور خواستار همکاریهای نزدیک
تر شرکت های دو کشور شد .وی شرکتهای بلغاری در حوزه های ساخت و ساز ،ماشین
سازی ،داروسازی ،مترو ،اتوبان ،تونل و پل سازی و ریل را بهترین ها در اروپا خواند که آماده
همکاری با ایران هستند.
تشکیل کمیته مشترک انرژی میان ایران و بلغارستان
وزیر خارجه کشورمان در ادامه این سفر در دیدار با امیل کارانیکولوف وزیر اقتصاد
بلغارستان در خصوص راههای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه و رفع موانع و
مشکالت موجود گفت وگو و تبادل نظر کرد .همکاری های بانکی ،کریدورهای ترانزیتی،
مشکالت ورود کامیون های ایرانی ،همکاری های گردشگری ،تشکیل صندوق مشترک
حمایت از بخش های خصوصی ،تشکیل کمیته مشترک انرژی از جمله محورهای گفت
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چند روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت مبنی بر
آتش بس  30روز در غوطه شرقی دمشق ،منابع خبری از
تشکیل جلسه دوباره شورای امنیت درباره اوضاع انسانی
سوریه گزارش دادند .در این جلسه که قرار بود روز گذشته
تشکیل شود ،وخامت اوضاع غوطه شرقی و همچنین عدم
پایبندی به قطعنامه آتش بس به عنوان محور بحثها مورد
تاکید قرار میگیرد .در این رابطه سازمان ملل در گزارشی
اعالم کرده است که رخدادهای غوطه شرقی همانند جهنم
است و علیرغم اینکه از تمام طرفین خواسته شده تا به
درگیریها خاتمه دهند ،اما همچنان شاهد نادیده گرفتن
قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم.
اهمیت راهبردی غوطه شرقی
غوطه دمشق ،کمربندی از زمینهای سبز کشاورزی است که
مناطق جنوبی و شرقی شهر دمشق را محصور کردهاست .این
زمینهای سبز کشاورزی ،شهر دمشق را از مراتع خشکی که در
مرز صحرای سوریه قرار دارد ،مجزا کرده و به عنوان سبد غذایی
دمشق شناخته میشود.
این منطقه حدود شش سال است که تحت تصرف معارضان
سوری قرار داشته و سه گروه جیش االسالم به سرکردگی محمد
علوش ،فیلق الرحمن و جبهه النصره به سرکردگی ابومحمد
الجوالنی در آن فعال هستند .ارتش سوریه سالهاست که در
بازپس گیری این منطقه ناکام بوده است ،در حالی که به سبب
نزدیکی آن به پایتخت سوریه از لحاظ ژئوپلتیک و امنیتی بسیار
برای دولت اسد بسیار حائزاهمیت است .اکنون به نظر میرسد
پس از موفقیتهایی که اسد در طول ماههای گذشته برای تصرف
تدمر ،دیرالزور ،ابوکمال ،حلب و در آخر نیز حضور در منطقه
عفرین کسب کرده است (البته با کمک متحدان خود) ،تسلط
بر غوطه شرقی میتواند به عنوان نقطهای مهم ،نقش بسزایی در
تثبیت موقعیت او ایفا کند.
موج اتهامات دو طرف برای نقض آتش بس
در همین راستا و در حالی که بحران سوریه و معادالت آن با
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وگوی دو مقام در این دیدار بود .ظریف همچنین در دو مرحله دیدار با کاترینا زاخاریئوا وزیر
امور خارجه بلغارستان پیگیری توافقات انجام شده در دیدارها با مقامات بلغاری و راههای
عملی ساختن آنها را مورد بحث و بررسی قرار داد .گفتنی است ،مسائل منطقه ای بویژه
اوضاع جاری در سوریه و یمن و لزوم مبارزه جدی با تروریسم و افراطی گری به عنوان
یک تهدید مشترک جهانی از دیگر محورهای اصلی گفت و گوهای وزرای امور خارجه دو
کشور بود.
هدف گذاری روابط اقتصادی تا یک میلیارد دالر
محمدجواد ظریف همچنین روز گذشته در همایش مشترک تجاری ایران و بلغارستان
طی سخنانی عنوان کرد :این نشست همزمان با دیدار رسمی اینجانب از بلغارستان بیانگر
وجود اراده سیاسی و عزم جدی دو دولت و فعاالن بخش اقتصادی دو کشور برای تمهید
زمینههای حضور و مشارکت فعال در مناسبات اقتصادی و تجاری  2کشور است .سفر
هیأت اقتصادی همراه اینجانب با هدف آشنایی بیشتر با ظرفیتهای اقتصادی و یافتن
ی فیمابین
شرکای جدید بلغاری و به منظور تحرک بخشیدن بیشتر به روابط و همکار 
یگیرد.
صورت م 
وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه دو کشور روابط رسمی و همکاریهای دوستانه
طوالنی مدتی را تجربه کردهاند که قدمت آن به بیش از  120سال میرسد ،اظهار داشت:
رشد مبادالت تجاری فیمابین در سال  2017امیدوار کننده بود ،اطمینان دارم نشست
مشترک اقتصادی امروز نیز در تداوم رو به افزایش مبادالت اقتصادی موثر خواهد بود .وی
افزود :ظرفیت روابط اقتصادی فیمابین تا یک میلیارد دالر در سال در آینده نزدیک قابل
هدفگذاری است و امکان تحقق دارد.
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :از فعاالن بخش خصوصی و دولتی
اقتصادی  2کشور انتظار داریم با ارائه طرحها و ایدههای جدید راههای تحرک بخشیدن به
همکاریهای اقتصادی و افزایش حجم مبادالت فیمابین را با دقت مورد توجه قرار دهند
و برای توسعه و تحکیم این همکاریها گامهای عملی و مؤثر بردارند .بلغارستان در مسیر
ترانزیتی و دروازه ورود ایران به قاره اروپاست و خوشبختانه پیشرفتهای خوبی در طرح
کریدور خلیج فارس  -دریای سیاه با مشارکت کشورهای عضو و به ویژه با مشارکت فعال
و موثر بلغارستان حاصل شده که در صورت نهایی شدن روند ترانزیت کاال در این مسیر را
تسهیل خواهد کرد.

رئیس جمهوری افغانستان به طالبان پیشنهاد داد

رویترز :

آتشبس ،آزادی زندانیان ،داشتن حزب رسمی و قانونی

موافقت حزب کمونیست چین با اصالحات جدید

اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته و با هدف پایان
دادن به جنگ داخلی  ۱۶ساله در این کشور ،پیشنهاد به رسمیت
شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی مشروع و قانونی را
مطرح کرد .او در مراسم بازگشایی کنفرانس بینالمللی همکاری
برای صلح و امنیت که در کابل با حضور مقاماتی از  ۲۵کشور درگیر
در روند صلح افغانستان برگزار شده بود ،اعالم کرد که نشانههایی
هم در دولت افغانستان و هم در گروه طالبان دیده میشود که بیانگر
تمایل هر دو سو برای گفتگو است.
غنی پیشنهاد برقراری آتشبس و آزادی زندانیان را مطرح کرد و افزود که
آماده است به عنوان بخشی از توافق با طالبان ،به بازنگری در قانون اساسی این
کشور بپردازد .او گفت :دولت پیشنهاد آغاز مذاکرات با طالبان را آنهم بدون هیچ پیششرطی مطرح میکند .این سخنان گویای تغییر
قابل توجه در رویکرد سیاسی رئیس جمهوری افغانستان است چراکه او تا کنون همواره طالبان را «تروریست» و «شورشی» میخواند .به
گزارش یورو نیوز ،اشرف غنی گفت که باید یک چهارچوب سیاسی برای گفت وگوهای صلح طراحی و در آن موضوعاتی همچون آتشبس
و به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک گروه سیاسی قانونی با دفتر سیاسی رسمی گنجانده شود .او پیشنهاد داد که در این راستا
اعضای زندانی طالبان آزاد ،نام آنها از فهرست سیاه بینالمللی حذف و برای جنگجویان پیشین این گروه امکان جذب دوباره در جامعه و
داشتن شغل فراهم شود .در مقابل ،طالبان نیز دولت افغانستان را به رسمیت شناخته و به قوانین آن احترام بگذارد.
این پیشنهادها در حالی مطرح میشود که طالبان تا کنون اگرچه حاضر به مذاکره با آمریکا شده اما هرگونه مذاکرۀ مستقیم با دولت
افغانستان را رد کرده است .ایاالت متحده آمریکا سال گذشته حمایتهای نظامی خود را از دولت مرکزی افغانستان بویژه با افزایش
حمالت هوایی بطور قابل توجهی افزایش داد؛ با این امید که در نهایت طالبان را مجبور به آمدن به پای میز مذاکره کند .اگرچه نظامیان
آمریکا معتقدند استراتژی تشدید حمالت نظامی به شدت به طالبان ضربه زده اما آنچه عمال دیده میشود افزایش سیطرۀ طالبان بر بخش
زیادی از این کشور و افزایش حمالت آنها به نیروهای دولتی و تشدید حمالت تروریستی در مناطق غیرنظامی است.

حزب کمونیست چین روز گذشته بر سر تعمیق اصالحات در
نهادهای دولتی و حزبی با هدف ارتقای کارکرد آنها و پیشبرد توسعه
باکیفیت توافق کرد اما جزئیاتی درباره این فرایند ارائه نکرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،کمیته مرکزی حزب
کمونیست چین پس از سه روز نشست پشت درهای بسته این کمیته
در بیانیهای در خبرگزاری رسمی شینهوا گفت :این طرح اصالحات برای
تصویب به پارلمان که در تاریخ  ۵مارس نشست خود را آغاز میکند ارجاع
خواهد شد .در این بیانیه آمده است :تغییر در کارکردهای دولت و تقویت
نهادهای دولتی و به کارگیری کارکردهای آنها یک ماموریت مهم در تعمیق
اصالحات در سطح حزب و در سطح دولت کشور است.
این بیانیه اشارهای به اینکه چه نهادهای دولتی اصالح یا ادغام یا سازماندهی مجدد و یا منحل خواهند شد ،نکرد بلکه تاکید کرد
که این اصالحات سبب تقویت نظارت بر بازار و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست خواهد شد.همچنین در این بیانیه
درباره بخش دفاعی آمده است :حزب قرار است قابلیت رزمی ارتش را بیش از پیش افزایش دهد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
همچنین حزب کمونیست چین توافق کرد دولتهای محلی این کشور اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری برای خودشان تا
زمانی که هم راستا با دولت مرکزی باشند ،به دست آورند.
از سوی دیگر،به گفته منابع مطلع ،معاون وزیر امنیت عمومی چین که از معتمدان نزدیک شی جینپینگ است ،برای سمت
وزارت امنیت این کشور مد نظر گرفته شده است .چین به دنبال آن است تا دستگاههای امنیتی خود را پاکسازی کرده و شکافهای
اطالعاتی را پر کند.
منابع مطلع میگویند در جریان جلسه پارلمان چین که دوشنبه آتی ( ۵مارس) آغاز میشود ،وانگ شیائوهونگ  ۶۰ساله که معاون
وزیر امنیت داخلی است ،جانشین چن ونگینگ به عنوان وزیر امنیت کشور میشود .چن  ۵۸ساله هم به عنوان دادستان ارشد این
کشور تعیین میشود .وزارت امنیت کشور چین مسئول ضد اطالعات ،اطالعات خارجی و امنیت ملی است.
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هنگامی که حمله ارتش ترکیه به عفرین آغاز شد رجب طیب اردوغان در سخنانی
در میان اعضای حزب خود در مجلس گفت« :ما ملتی صبور هستیم ولی بخش
زیادی از خاک خود را بوسیله خیانت دیپلماتیک از دست دادیم|» .او تاکید کرد که
ترکیه در حال ورود به دوران جدیدی است.
در کنار این اظهارات رویدادهای یک ماه اخیر و درک موضوع اهمیت مناطقی
که ترکیه در سوریه در پی اشغال آن بوده و هست به ما نشان خواهد داد که معنای
راستین سخنان اردوغان چیست؟ در استراتژی ترکیه مبارزه با تروریسم و کردها که
از هیچ طرفی به رسمیت شناخته نشده اند ،لقمه چرب و نرم تری بشمار می آیند و
بهترین بهانه برای اشغال گری ترکیه با سالح های ناتو و پولهای عربستان سعودی
و قطر در شمال سوریه است .نیروهای خط مقدم ارتش را هم که اجیرشدگان ارتش
آزاد و داعش تشکیل می دهند و ارتش ترکیه پشت سر آنها در حال حرکت است.
ارتش ترکیه روی کریدورهای ترکمن ها و در کنار مرزهای جنوبی کردهای سوریه
در حال استقرار است تا با یک تیر دو نشان بزند .هم کردها را به محاصره کامل در
بیاورد و هم سوریه را در مناطقی که اشغال می کند تجزیه کرده و با حمایت از گروه
های وابسته و بازگشت گزینشی گروهی از آوارگان عرب و یا ترکمن ،با جابجایی
جمعیتی تحت الحمایگی غیر رسمی در این مناطق ایجاد کند.
اگر طرح ترکیه در تجزیه غرب فرات شمالی از یک سو و امریکا در تجزیه شرق
فرات شمالی از سوی دیگر عملی شود ،احتمال جنگ های دامنه دارتر میرود و
پروژه ایجاد مناطق امنی که ایران و روسیه با همکاری دمشق در مذاکرات آستانه و
سوچی و آنکارا در پی ایجاد آن هستند عمال ناکام خواهد ماند و سوریه تقسیم عملی
خواهد شد .ترکیه با مانورهای سیاسی پشت پرده توانست با هوشیاری مناطق امنی
را در این مذاکرات بنفع خود ایجاد کند .این در شرایطی بود که اردوغان آشکارا نیت
خود را مبنی بر تصرف مناطق دیگری در شمال سوریه یعنی عفرین ،منبج و تل
ابیض را در استان رقه مطرح کرده بود.
به نظر می رسد که هدف ترکیه تصرف سرزمینی و ایجاد مناطق تحت الحمایه
و حمایت از گروه های اجیره شده داعشی و یا غیر داعشی است .اگر غیر از این بود
می توانست به خوبی از مرزهای خود حفاظت کند و نیازی به ورود ارتش خود به
خاک سوریه نبود.
شایان ذکر است بهانه جویی های اردوغان برای مقابله با تهدیدات امنیتی یک
آدرس غلط دادن است ،زیرا در استان ادلب که کردها درآن زندگی نمی کنند ،هرگز
تهدیدی علیه امنیت مرزهای ترکیه اعمال نشده بود و چه ضرورتی داشت که ترکیه
طرح تاسیس  8پاسگاه نظامی را در آنجا به اجرا بگذارد؟
ترکیه دولت امریکا را تهدید کرده است که به شهر منبج که نیروهای امریکایی در
آن مستقر هستند حمله خواهد کرد .به نظر می رسد که پس از دیدار سخت و سه
ساعته رکس تیلرسون با اردوغان بوی توافقی میان امریکا با ترکیه بر سر مشارکت
نیروهای امریکایی در ایجاد کمربندی نظامی در شمال عفرین در برابر مشارکت
دادن ترکیه در اداره شهر منبج به مشام می رسد .دو طرف قرار است که مکانیسم
چنین مشارکتی را طی یک ماه آینده تهیه کنند.
از این سو مقامات عفرین و دمشق گام هایی را برای حضور نیروهای مردمی و
نیروهایی از مناطق کردنشین حلب برداشته اند .توافق میان آنها بر سر واگذاری
مرزهای عفرین به ارتش سوریه است .اما خبرهایی درباره مذاکرات برای استقرار
واحدهای ضد هوایی نیز منتشر شده است .به همین دلیل است که اردوغان و مولود
چاووش اوغلو بالفاصله با انتشار این خبر سراسیمه واکنش نشان داده و گفته اند
که ورود نیروهای سوریه به عفرین ما را متوقف نخواهد کرد .تماس های شتابزده
تلفنی اردوغان با پوتین و روحانی پس از انتشار رسمی خبر اعزام کاروان نیروهای
مردمی دولت سوریه به عفرین ،نشان می دهد که ترکیه نگران شکل گیری چنین
محوری است و از سوی دیگر می خواهد مطمئن شود که دو طرف روسیه و ایران
وارد مناقشه عفرین نخواهند شد.
به همین دلیل است که مقامات ترکیه تاکید کرده اند که مانع تماس های «میت»
سازمان اطالعاتی ترکیه با دمشق نخواهند شد .این بدان معناست که اردوغان
نگران زمین گیر شدن در عفرین و مدیریت احساسات ملی گرایانه پشت سر خود
است .در واکنش به شکل گیری محور دمشق –عفرین ،ترکیه نیروهای ویژه پلیس
و ژاندارمری که در که امر جنگ شهری مهارت دارند را وارد عفرین کرده است و
در تماس های پشت پرده در پی توافق های سیاسی با دو طرف امریکا و روسیه
است.
باید توجه داشت اگرچه دستآوردهای نظامی ارتش ترکیه کند است اما روند
پیشروی ها به آهستگی ادامه دارد .ارتش ترکیه با کامل کردن تصرف نوار باریک
مرزی با عفرین در سه جهت مختلف ،خود را آماده ورود به دو شهر مهم جندریس
و سپس راجو می کند.
در مناطقی هم گزارش شده است که گروه های اندکی از ترکمن ها در حال
استقرار در مناطق روستایی تصرف شده هستند .در این میان به نظر نمی رسد که
جز در صحنه نظامی عفرین بتوان سیاست توسعهطلبانه آنکارا را متوقف کرد .فشارها
با توجه به آتش بس درخواستی سازمان ملل به آنکارا نیز راهگشا نخواهد بود و به
نظر نمی رسد که اروپایی ها بویژه فرانسه و آلمان هم توان متوقف کردن ماشین
جنگی اردوغان را داشته باشند.
اگر چه کردهای سوریه به دو محور امریکا و سوریه تقسیم شده اند ،اما اصالح
رویکرد نگاه بخشی از کردهای سوریه به دمشق و درک این نکته که اتحاد با دولت
مرکزی تنها راه برون رفت از بحران جدی در غرب فرات خواهد بود الزامات جبری
یک سوریه متحد را بیش از گذشته نشان می دهد .اهمیت شکل گیری محور
دمشق – عفرین در شرایطی است که بدانیم چاووش اوغلو با توافقی که با تیلرسون
انجام داده است با مشارکت امریکا عمال قصد دارد که به معامله بر سر خاک سوریه
با واگذار کردن منبج به ترکیه دست زند و سوریه را در شمال غربی تجزیه غیر
رسمی کند .در این صورت ترکیه هم حلب را محاصره کرده و هم غرب فرات را تا
استان ادلب به هم متصل خواهد کرد .این بر دمشق پوشیده نیست.
شرایط جدیدی که در سوریه در حال شکل گیری است شرایط ایجاد مناطق
تحت الحمایگی است .امریکا و ترکیه به سرعت و با چنگ و دندان در حال برداشتن
سهم خود از بحران جاری سوریه اند .توافق بر سر منبج و عفرین و جابجایی مناطق
و حضور در ادلب ،نتیجه ای جز هرج و مرج و فرورفتن در باتالق خشونت در سوریه
نخواهد داشت و شرایط پیچیده کنونی را بغرنج تر خواهد کرد .روسیه در این نقطه
اگر سیاست جدی و مشخصی نداشته باشد قطعا کارت های بازی در شمال غربی
سوریه را نیز از دست خواهد داد.
اما پس از حمله ترکیه به عفرین این احتمال وجود دارد که روسیه سیاست خود
را تغییر دهد و از این فرصت استفاده کرده و محور کردها و دمشق را تقویت کند و
اعتبار از دست رفته خود را نیز ترمیم کند.
به نظر می رسد که استقرار دفاع ضد هوایی سوریه و یا فشار به روسیه برای بستن
آسمان عفرین جایی که برتری کامل هوایی با ترکیه است نقش موثری در روند
جنگ در هفته های آینده خواهد داشت.
*کارشناس روابط بینالملل

